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1. กำรวิเครำะห์องค์กร 

1.1 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของคณะเกษตรศำสตร์  (SWOT Analysis) 

 จุดแข็ง 

(1) มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
(2) มีนวัตกรรมการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ เช่น การผลิตกาแฟอราบิกา ข้าวพ้ืนเมือง

ล้านนา หอมและกระเทียม ไม้ดอกไม้ประดับ ไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค น้ านมคุณภาพสูงล้านนาและ
การคัดแยกเพศโคนม 

(3) คณาจารย์มีคุณภาพ มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ ติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีการ
ปรับตัวรับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความร่วมมือกับนักวิจัยในต่างประเทศ 

(4) มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สนับสนุนงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการศึกษา 
(5) มีศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตร ทั้งระบบการผลิตพืช และการผลิตสัตว์ 
(6) มีสถานีวิจัยบนพ้ืนที่สูงเกี่ยวกับการเพาะปลูกบนพ้ืนที่สูง และนิเวศวิทยาป่าไม้ 
(7) มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ 
(8) มีตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และเครือข่ายเกษตรกร young smart farmer 
(9) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 
(10) บุคลากรมีความสามัคคี รักและผูกพันในองค์กร 
(11) ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีทัศนียภาพที่สวยงามของภาคเหนือ 

 จุดอ่อน 

(1) นักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้คะแนนทักษะทางภาษาต่างประเทศต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของระดับมหาวิทยาลัย 

(2) กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

(3) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS ของ
บัณฑิตศึกษา/คณาจารย์ ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบต่อจ านวนทั้งหมด 

(4) คณาจารย์/นักวิชาการยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี Smart Farm และการตลาดสมัยใหม่ 
(5) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตร/ผลงานวิจัย/คณะฯ ยังไม่กว้างขวาง  
(6) การสื่อสารภายในหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
(7) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตร/ผลงานวิจัย/คณะฯ ยังขาดการวางแผนและการท างานที่

เป็นระบบ 
(8) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนลดลงไม่เพียงพอต่อภาระงาน  
(9) ขาดการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
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(10) งบประมาณส าหรับการพัฒนา Smart Farming ไม่เพียงพอ 
(11) ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 โอกำส 

(1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 น ามาสู่วิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New 
Normal) ท าให้เศรษฐกิจภาคการเกษตรเติบโต 

(2) นโยบายประเทศ Thailand 4.0 สนับสนุนด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Agriculture) 
(3) นโยบายประเทศ SDGs และ BCG Model เกี่ยวข้องกับการเกษตร มาตรฐานการผลิตสินค้า

เกษตร อาหารปลอดภัย การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) ความสนใจอาชีพเกษตรสมัยใหม่ในประเทศไทยมีมากข้ึน 
(5) สถานการณ์ความม่ันคงทางอาหาร และพ้ืนที่ผลิตด้านการเกษตรของโลก  
(6) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความตระหนักด้านการบริโภคอาหารปลอดภัยของสังคม 
(7) ภาครัฐและมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ที่เปิด

โอกาสให้บุคคลภายนอก (Non-aged Group) มีช่องทางในการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้นทั้งใน
รูปแบบ Non-degree และสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือขอปริญญาได ้

(8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ EdPex เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร 
(9) มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
(10)  การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีทัศนียภาพที่สวยงามของในภาคเหนือ 
(11) มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการท้ังในและต่างประเทศรวมถึงบริษัทเอกชน  
(12) การปรับเปลี่ยนกฎหมายพืชที่ให้สารเสพติดเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
(13) ความผูกพันของศิษย์เก่ากับไร่แม่เหียะ 

 อุปสรรค 

(1) มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว 
(2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
(3) สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ า 
(4) การตกค้างของสารเคมีเกษตรในผลผลิต และการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม 
(5) ปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลต่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
(6) ข้อจ ากัด กฎ ระเบียบบางประการท าให้การด าเนินงาน/กิจกรรมไม่คล่องตัว 
(7) ขาดแคลนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการพัฒนางานวิจัย ร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัย 
(8) เกษตรกรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
(9) การงดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดด าเนินการของรัฐบาล 
(10) มีหน่วยงานคู่แข่งในการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรเพ่ิม

มากขึ้น 



4 

(11) ระบบการขอรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น 
(12) การจารกรรมทรัพย์สิน/ข้อมูลจากภายนอก 

 

2. บริบทปัจจุบันในด้ำนนโยบำยเกษตร และกำรศึกษำทำงด้ำนเกษตร 

2.1 TOWS Matrix ตำมกรอบยุทธศำสตร์อุดมศึกษำสำขำเกษตร ในช่วงปี 2556-2566 

สถาบันคลังสมองแห่งชาติได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการอุดมศึกษา
สาขาเกษตรของไทย โดยพิจารณาตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ 
TOWS Matrix สามารถก าหนดมาตรการเชิงรับหรือมาตรการในการส่งเสริมจุดแข็งที่มีอยู่โดยน าโอกาส
เป็นปัจจัยผลักดัน (SO และ ST Strategic Option) และมาตรการเชิงรุกหรือมาตรการในการป้องกัน
จุดอ่อนที่มีอยู่และเลี่ยงอุปสรรค โดยน าโอกาสเป็นเป้าหมาย (WO และ WT Strategic Option) ได้ดังนี ้

 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

 Opportunities (O) Threats (T) 

St
re

ng
th

s 

SO Strategic Option ST Strategic Option 
 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตอบสนอง

ความต้องการที่หลากหลายของสังคม ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยแต่ละสถาบันฯ ต้อง
วิเคราะห์จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของตนเอง และดึง
บุคคลเป้าหมายเข้ามาเพิ่มพูนความรู้ อาจมีความ
ร่วมมือระหว่างคณะวิชาสาขาเกษตรต่าง
มหาวิทยาลัย เช่น การโอนหน่วยกิจของวิชาใน
หลักสูตร 

 น าผลการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
 สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสาขา เช่น ด้าน

อาหารสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ และพลังงานทดแทน 
 ขยายการศึกษาในระดับ International และ 

Localization สู่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว พม่า 
และกัมพูชา) 

 พัฒนาสมรรถนะ/คุณภาพผู้สอน ให้สามารถบูรณา
การได้หลายศาสตร์ 

 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รอบรู้ และลึกในการ
ผลิตเฉพาะพืชในพื้นที่ (ของท้องถิ่นตนเอง) 

 สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรทางการเกษตรที่รองรับ 
Climate Change 

 ปรับหลักสูตร ม.ต้น-ปลาย ให้นักเรียนได้เห็น
คุณประโยชน์ และการน าไปใช้ของวิทยาศาสตร์
เกษตร 

 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรร่วม หรือท าวิจัยร่วมกัน ปรับ
ระยะเวลาให้สั้นลง เท่าต่างชาติ 

 เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
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 Opportunities (O) Threats (T) 
W

ea
kn

es
se

s 
WO Strategic Option WT Strategic Option 

 มีระบบกลไกในการเตรียมความพร้อมในการสอน 
ปรับ หรือเสริมวิชาพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาปีที่ 1 
และพัฒนาเครื่องมือแบบเรียนให้เพิ่มพูนความรู้ของ
ผู้เรียนมากขึ้น 

 ปรับหลักสูตรให้เน้นการปฏิบัติ หรือลงไปดูในพื้นที่
จริงให้มากขึ้น 

 สร้างเส้นทางอาชีพในอนาคตที่ชัดเจน ส าหรับ
บัณฑิตทางการเกษตร 

 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิต (ภาคเอกชน) มีบทบาทใน
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 

 คัดเลือกนักเรียนที่สนใจเรียนทางด้านการเกษตร
มาเรียนเกษตร โดยหลักสูตรต้องเน้นการท างาน
ได้จริง 

 พัฒนาสถานีฝึกงาน รองรับการวิจัยเฉพาะทาง 
ให้โอกาสการฝึกงานของนักศึกษาให้ทั่วถึงปฏิบัติ
อย่างรู้จริง ท าได้ 

 มีการสอนเสริมให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน 
 พัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้

จริง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพได้เอง 
 เน้นวิชาการที่ปฏบิัติและสร้างจุดเด่นต่างจาก

คู่แข่ง 

 ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 

 Opportunities (O) Threats (T) 

St
re

ng
th

s 

SO Strategic Option ST Strategic Option 
 สร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย (Excellence 

Center) และผลักดันผลการวิจยัน าไปสู่เชิงการค้า 
รวมทั้งสนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกร 

 สนับสนนุการท าวิจัยเชิงประยุกต์ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริงและพัฒนาสนิคา้ให้มีคุณค่า
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มมูลค่า 
เป็นแนวทางการผลิตบณัฑิตและการวิจัย 

 เผยแพร่และยกระดับความส าคญัของงานวิจัย 

W
ea

kn
es

se
s 

WO Strategic Option WT Strategic Option 
 น าวชิาการสรา้งความเข้มแข็งสูก่ารผลิตจริง เพื่อ

เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาและการวิจัย 
 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิต (ภาคเอกชน) มีบทบาท

เข้าร่วมในการพัฒนาหรือตั้งโจทย์วิจัยร่วมกับ
สถาบนัอุดมศึกษา 

- 
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 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 Opportunities (O) Threats (T) 
St

re
ng

th
s 

SO Strategic Option ST Strategic Option 
 พัฒนาตนเอง (สถาบนัอุดมศึกษาด้าน

การเกษตร) ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้าน
การเกษตรของอาเซียนหรือระดับโลก 

 พัฒนาเครือข่ายสาขาวชิาย่อยร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากร พัฒนา
หลักสูตรร่วมกัน โดยอาศัยกลไกของสภาคณบดี
สาขาเกษตร เพื่อโอกาสในการรบันักศึกษาใน 
และต่างประเทศ 

 ท า Marketing Strategies โดยร่วมจัด Road 
Show/ Direct Sale (Niche) เพื่อเปลี่ยน
ทัศนคติบุคคลเปา้หมาย เพื่อพฒันาทั้งปริมาณ
และคุณภาพ 

 พัฒนาเอกลักษณ์จากความเข้มแข็งทางวิชาการ 
และความเปน็ไทย 

 Collaboration กับมหาวิทยาลยัชั้นน าของโลก 
 ส่งเสริมบุคคลที่เปน็ตัวอย่างในระดับประเทศ (Idol) 

ที่ท าเกษตรส าเร็จ 
 แต่ละสถาบันการศึกษา ควรหาจุดเด่น/จุดแข็งของ

ตัวเอง ให้แตกต่างกันออกไป (ไม่ท าหลักสูตร
เหมือนกันทุดสถาบนัฯ) 

 ปรับโครงสรา้งการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น 
 ท า Marketing Strategies โดยร่วมจัด Road 

Show/ Direct Sale (Niche) เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ
บุคคลเป้าหมาย เพื่อพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพ 

W
ea

kn
es

se
s 

WO Strategic Option WT Strategic Option 
 จัดท าแผนพัฒนาประชาสัมพนัธใ์ห้ผู้เรียนได้

ทราบถึงผลดีของการเรียนเกษตร 
 น าเสนอบุคคลต้นแบบทีป่ระสบความส าเร็จทาง

การเกษตร เพื่อจูงใจบุคคลเป้าหมายมาเรียนรู้
ด้านการเกษตร 

 ก าหนดทิศทางร่วมกันในการพฒันาสาขาเกษตร
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยนื 

 ใช้ Low-but suitable technology ในการ
พัฒนาการเกษตรและเป็นจดุขายสู่ประเทศที่
ก าลังพัฒนา เช่น CLM 

 ปรับการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้มีความยดืหยุ่นสอดคล้องกับ
เวลาของผู้เรียน ให้สามารถจบได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร เช่น 2 ปี 
ส าหรับระดับปริญญาโท 

 จัดท าแผนเพิ่มศักยภาพและทักษะบุคลากร 

 สร้างยุทธศาสตร์/นโยบายให้เปน็วาระแห่งชาติใน
การสร้างคนภาคการเกษตร ตลอดเส้นทาง/ทุก
ระดับ 

 มีการแนะแนวหรือ Career Path ของคนที่เรียน
เกษตรทั้งในระดับนักเรียน ม.ปลาย และนักศึกษาปี 
1-2 

 สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติต่ออาชีพทาง
การเกษตรผ่านครูแนะแนว มีการท างานเชงิรุก
ร่วมกับโรงเรียน เช่น การให้ทุนการศึกษา 

 จัดท าแผนกลยุทธท์างการเงิน 

ทีม่ำ:  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท าภาพอนาคตและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปี ข้างหน้า, สถาบันคลัง
สมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สิงหาคม 2557 
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2.2 ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทประเด็นกำรเกษตร พ.ศ. 2561-2580 

 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รัฐบาลได้ก าหนดให้ประเด็นยุทธศาสตร์ “เกษตร

สร้างมูลค่า” เป็นหนึ่งในห้าประเด็นหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประกอบด้วย  

(1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร 

(2) เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 
(3) เกษตรชีวภำพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
(4) เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม  
(5) เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา   

โดยมีการก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย
แผนย่อย 6 แผน ตามแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรข้อ (1) – (5) ข้างต้น และแผนย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรที่มีการปรับตัวไปสู่
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
 นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และ
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดให้มีการ พัฒนำควำมม่ันคงด้ำนกำรเกษตรและอำหำรของ
ประเทศและชุมชนในมิติปริมำณ คุณภำพ รำคำ และกำรเข้ำถึงอำหำร โดยบริหารจัดการทรัพยากร
ทางการเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพการเกษตรแบบบูรณาการ โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
ภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพ่ิมสูง พร้อมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มี
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การใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพ่ือลดการบุกรุกและท าลายพ้ืนที่ป่า 
รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ิมการจ้างงานในภาคเกษตรเพ่ือรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ รวมทั้ง
ยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้น และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รัฐบาลได้ก าหนดแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานกรณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2564 โดยในแนวทางการพัฒนา
ด้านการยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอย่างยังยืนในระยะยาว 
(Future Growth) ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริกรที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกท่ีปรับเปลี่ยนไป ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการยกระดับภาคการเกษตร
สู่เกษตรมูลค่าสูง ไว้ดังนี้  

พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) 
เปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโต 

(Transform) 
สร้าง Market Platform ให้กลุ่ม
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคได้
โดยตรง 

ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกรโดย
การสร้างมูลคา่เพิ่มให้สินค้า เรียนรู้
การใช้แพลตฟอร์ม พัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
ภาคการเกษตร 

ปรับโครงสรา้งภาคการเกษตร โดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า
เกษตร 

2.3 แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ปรับปรุง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ปัจจุบัน การขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมุ่ง
พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า ภายใต้แนวคิด SEP 
for SDGs by CMU BCG Platform ซึ่ งก็คือการยึดหลักปรั ชญา เศรษฐกิจพอเ พียง  (Sufficiency 
Economy Philosophy: SEP) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยใช้การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ (Bio Economy, Circular Economy 
และ Green Economy: BCG) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นน า ที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน (1) นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
  (2) นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 
  (3) ล้านนาสร้างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ 3 ด้าน  (4) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมือง

โลก  
  (5) วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม  
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  (6) บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ  (7) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
ซึ่งมุ่งสู้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 9 เป้าหมาย ได้แก่ 
SDG 1  No Poverty ขจัดความยากจน 
SDG 2 Zero Hunger ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการส าหรับทุก

คนในทุกวัย 
SDG 3 Good Health and Well-Being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม 

สวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 
SDG 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุนโอกาสในกรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
SDG 7 Affordable and Clean Energy สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่

ยั่งยืนในราคาท่ีย่อมเยา 
SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
SDG 11 Sustainable Cities and Communities ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 
SDG 13 Climate Action เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
SDG17 Partnerships for the Goals เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพ

หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับกรพัฒนาที่ยั่งยืน 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนภาพ 

 
ที่มำ:  เอกสารสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ปรับปรุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้า 21) 
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มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ 
(1) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตาม Time Higher Education Impact Ranking (THE 

UIR) อยู่ใน 100 อันดับแรกของโลก 
(2) Socio-economic Impact 7,000 ล้านบาท 
(3) ผลการประเมิน EdPEx อยู่ที่ระดับมากกว่า 350 คะแนน (TQC) 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์หลัก 9 ข้อ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
(1) Transform Learning Platform / Models ที่ตอบสนองทักษะแห่งอนาคต รอรับคนทุกช่วงวัย 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรองรับ New Learning Platform 
(3) ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างงานวิจัยที่โดดเด่น มุ่งเป้า และ

ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(4) ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานที่โดดเด่น เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และ

ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชุมชนภาคเหนือและประเทศ 
(5) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่สมดุลบนแนวทาง CMU Smart 

Campus ภายใต้ New Normal 
(6) ส่งเสริมหน่วยงาน Sandbox / Platform ท างาน เพื่อรองรับการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และ

การบริหารจัดการงานใหม่ มุ่งสู่การบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 
(7) สร้างระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ Performance Excellence 
(8) ปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารให้ไวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(9) พัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  



ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนคณะเกษตรศำสตร์ 
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วิสัยทัศน์  
Smart Agriculture for Better Life 

“การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี”  

 
เป้ำหมำยวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2567 

(1) QS World University Rankings สาขา Agriculture & Forestry ในล าดับที่ 51-100 ของโลก 
(2) ผลการประเมิน EdPEx อยู่ในระดับ 300 คะแนน (EdPEx300)  

Value-added 
Agricultural 
Products 

 การเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร 
 การลด Food loss 

Technology 
and 

Innovation 

 Internet of Things: IoT 
 Greenhouse Technology 
 Precision Agriculture 

Production 
Standard 

 ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
 เกษตรปลอดภัย 
 มาตรฐานการผลิต, มาตรฐาน

วิชาชีพ  

Education 
Community 

Service 

Research 

Employee 
Engagement 

  Social 
Engagement 

Environmentally 
Friendly 

 

Environment 
 เกษตรบนพ้ืนท่ีสูง 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 การลดการใช้สารเคมี  

Smart Agriculture  
for Better Life 
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พันธกิจหลัก  ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ 

สมรรถนะหลัก  มีความโดดเด่นและช านาญการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตร และ
ระบบการเกษตรบนพ้ืนที่สูง (ข้าวพ้ืนเมืองล้านนา กาแฟอราบิกา ไม้ดอกไม้ประดับ  
สตรอว์เบอร์รี หอมกระเทียม พืชผักเมืองหนาว และนมโคคุณภาพสูงล้านนา) 

ค่ำนิยม  AGGIE TEAM  
A=attitude มีทัศนคติที่ดี  T=technology มุ่งสร้างเทคโนโลยี  
G=great heart ใจสู้  E=environmental integrity มุ่งสร้างความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม  
G=gratitude ส านึกบุญคุณแผ่นดิน  A=accountability มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  
I= integrity มีศักดิ์ศรีและคุณธรรม  M=multidisciplinary มุ่งสร้างความหลากหลายด้านวิทยาการ  
E=excellence มุ่งคุณภาพเลิศ  

วัฒนธรรมองค์กร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม 

ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรงำน (Strategies)  

คณะเกษตรศาสตร์ก าหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เป็นยุทธศาสตร์ตามพันธกิจหลัก 3 ด้าน และ
ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน 2 ด้าน รายละเอียดดังแผนภาพ  

 
 

   

งานวิจัย 
และสร้างนวัตกรรม 

 

 การจัดการการศึกษาให้มี
คุณภาพระดับสากล 

 

 การบริการวิชาการ 
และรับใช้สังคม 

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดการด้านกายภาพ  

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
ตามพันธกจิ 

 

ยุทธศาสตร์
สนับสนุน 

 

  

 

  

 

Smart Agriculture 
for Better Life 
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แผนงำนที่ส ำคัญ แผนด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด และเป้ำหมำย 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

Key Action plan 
2564 2565 2566 2567 

ยุทธศำสตร์ที่ 1:  กำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพระดับสำกล      
1.  แสวงหาผู้เรียนท่ีมีคณุภาพและ

มีความต้องการเรียนทางด้าน
เกษตร 

1.1  ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์
เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา 

80 80 80 80 1.1  โครงการคดัสรรนักศึกษาที่มคีวามสนใจเข้าเรียนด้านเกษตร 
(Aggie Camp/ประกวดโครงงานเกษตร/ความร่วมมือสภา
เกษตรแห่งชาต/ิ สัมมนาครูแนะแนว) 

1.2  การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
2.  เสรมิสร้างความรู้และทักษะ

ด้านการเกษตรสมัยใหม่ 
(Smart Agriculture) และการ
เป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

2.1  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสตูรฯ  
2.2  จ านวนรางวัลทักษะวิชาชีพของนักศึกษา (Smart 

Agriculture/กีฬาสี่จอบ)  
2.3  ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา  

≥4.01 
20 
 

80 

≥4.00 
20 
 

80 

≥4.00 
20 
 

80 

≥4.00 
20 
 

80 

2.1  การเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร/กระบวนวิชา ให้เป็น Smart 
Agriculture& Entrepreneurship เพิ่ม Lab skill และ farm 
skill 

2.2  การเปิดหลักสูตรใหม่วนเกษตร 
2.3  พัฒนาระบบการฝึกงาน/ปญัหาพิเศษของนักศึกษา 
2.4 การพฒันาทักษะด้าน Smart Agriculture และการเป็น

ผู้ประกอบการ โดยอาศัยเครือข่ายความมือกับศิษยเ์ก่า 
3.  พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม และทักษะ
การเป็นพลเมืองโลก 

3.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
(ภายหลังการท างาน 1 ปี) 

3.2  ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มผีลการ
สอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษา ตามมาตรฐาน Common European 

4.60 
 
 

48 
 
 
 

4.70 
 
 

48 
 
 
 

4.80 
 
 

50 
 
 

 

4.90 
 
 

50 
 
 

 

3.1  การพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลก 21th Century Skill 
และ Soft Skill (คุณธรรม จริยธรรม) 

3.2  การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม 
3.3  การพฒันาการฝึกงาน/สหกิจศึกษาต่างประเทศ 
3.4 พัฒนาระบบการบริหารจดัการ Exchange Student 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

Key Action plan 
2564 2565 2566 2567 

Framework of Reference for Language อยู่ใน
ระดับ B1 ข้ึนไป 

3.3  ร้อยละนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

 
 

14 

 
 

15 

 
 

16 

 
 

17 
4.  สนับสนุนการน าเสนอ/ตีพมิพ์

ผลงานวิจัยของนักศึกษาใน
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

4.1  ร้อยละผลงานของนักศึกษาท่ีอยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus ต่อจ านวนผลงานท่ีเผยแพร่ทั้งหมดใน
ระดับนานาชาต ิ

4.2  จ านวนรางวัลนักศึกษาในการน าเสนอผลงานวิจยั
ในระดับชาต/ินานาชาต ิ

32 
 
 

25 

35 
 
 

27 

40 
 
 

30 

44 
 
 

33 

4.1  จัดตั้ง Journal Club เชิญคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์มาให้
ค าปรึกษาในการตีพมิพ ์

4.2  การสนับสนุนทุนการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/ TA/RA 
4. สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาเป็นผู้ร่วมวิจยัใน

โครงการวิจัยของคณาจารย ์
5.  ปรับรูปแบบการสอน Online  5.1  ร้อยละจ านวนกระบวนวิชาที่สามารถสอนออนไลน ์ 100 100 100 100 5.1  การอบรมทักษะการสอน Online 

5.2  การปรับปรุงห้อง Easy studio/smart class room  
6.  การเพิ่มผู้เรยีนกลุ่มอื่น 
 

6.1  จ านวนหลักสตูร Non-degree  
6.2  จ านวนกระบวนวิชาที่รองรับ lifelong learning 

ในแต่ละภาคการศึกษา  

1 
35 

1 
37 

1 
39 

1 
41 
 

6.1  เปิดหลักสูตร Non-Degree 
6.2  เปิดกระบวนวิชาเรียนร่วม (Lifelong Education)   

ยุทธศำสตร์ที่ 2:  งำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม      
1. พัฒนาโครงการวิจัย Smart 

Agriculture ที่ตอบโจทย์
ประเทศ 

 

1.1  ร้อยละของรายได้จากการวิจยัต่อรายได้รวม 
1.2  จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

จากแหล่งทุนภายนอก (ล้านบาท)  
1.3  จ านวนผลงานวิจัยท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์จริง  
1.4  จ านวนโครงการวิจยัที่ร่วมกับภาคเอกชน/

อุตสาหกรรม  

53.57 
35.65 

 
20 
30 

55.00 
37.00 

 
22 
32 

57.00 
39.00 

 
24 
34 

60.00 
40.00 

 
26 
35 
 

1.1 การพัฒนากลุ่มวิจัยตามสมรรถนะหลักของคณะฯ 
1.2 พัฒนาระบบ Ready Research Proposal (RRP) 
1.3  การท า MOU กับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

Key Action plan 
2564 2565 2566 2567 

2.  สร้างผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ 

2.1  จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  
2.2  Academic reputation  
2.3  Citation per paper  
2.4  H-index citation  
 

200 
70 
70 
70 

220 
70 
70 
70 

240 
70 
70 
70 

260 
70 
70 
70 

2.1  การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ 

2.2  การสนับสนุนทุนในการน าเสนอผลงานในระดับนานาชาต ิ
2.3 พัฒนาระบบ Adjunct Professor 
2.4 พัฒนาระบบ virtual guest speaker/special lecturers จาก

ต่างประเทศ 
3.  สร้างนวัตกรรมเกษตร 3.1  จ านวนนวัตกรรม 

3.2  ร้อยละต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ใน TRL (Technology Readiness 
Level) ในระดับ 7  

1 
15 

1 
17 

2 
19 

2 
20 

3.1  ขับเคลื่อนการท าวิจยัแบบ Trans disciplinary ทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์ AIC (Agritech and 
Innovation Centre) 

3.2 สนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจยั TRL ระดับ 7 ข้ึนไป 3.3 
สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับสร้างนวัตกรรม smart Agriculture 

ยุทธศำสตร์ที่ 3:  กำรบริกำรวิชำกำรและรับใช้สังคม      
1.  สร้างโครงการบูรณาการบริการ

วิชาการรับใช้สังคม 
1.1  ร้อยละของครัวเรือนในชุมชนที่น าความรู้ไปใช้

ประโยชน/์ลดต้นทุน/มีรายไดเ้พิ่ม  
100 100 100 100 1.1 จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสมัยใหม่ Smart Agriculture เพื่อ

สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร/ชุมชน  
2.  สร้างโครงการบริการวิชาการ

เพื่อสร้างรายได้  
2.1  จ านวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการหลังหัก

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)  
3.0 3.1 3.2 3.3 2.1 พัฒนาโครงการบริการวิชาการเชิงรุกเพื่อหารายได้  

2.2 พัฒนารูปแบบการบริการวิชาการแบบ New Normal และ
รองรับสังคมผู้สูงอาย ุ

2.3 พัฒนาตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

Key Action plan 
2564 2565 2566 2567 

ยุทธศำสตร์ที่ 4: กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ      
1.  พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร 
 

1.1  ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีเ่ข้าสู่ระดับ
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรของส่วนงาน
ทั้งหมด 

1.2  ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีไ่ด้รับรางวัลใน
ระดับต่างๆ ของส่วนงาน 

1.3  ร้อยละของการประเมินการปฏิบัตงิานของบุคลากร
สายสนบัสนุนอยู่ในระดับดีมาก 

1.4  ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่เข้าสูร่ะดับ
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรของส่วนงาน
ทั้งหมด 

2.75 
 
 
5 
 

76 
 

2.65 

2.80 
 
 
6 
 

77 
 

2.65 

2.85 
 
 
7 
 

78 
 

2.7 

2.90 
 
 
8 
 

79 
 

2.7 

1.1 เพิ่มทักษะ Smart Agriculture ของบุคลากรสายวิชาการ 
1.2 พัฒนาทักษะการสอนแบบ New Normal ของบุคลากรสาย

วิชาการ 
1.3 การพัฒนาผู้บริหารตามแนวทาง EdPex 
1.4 พัฒนาทักษะ  smart officer ของบุคลากรสายสนับสนุน 

2.  สร้างความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร 

2.1  ระดับความผูกพันต่อองค์กร 4.01 ≥4.10 ≥4.10 ≥4.10 2.1  โครงการเกษตรสัมพันธ์ / กีฬาสัมพันธ์ 
2.2  โครงการ One day trip ของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
2.3  โครงการศึกษาดูงานเพื่อสรา้งความสุขและความผูกพัน 
2.4  โครงการประชุมพบปะวันสื่อสารองค์กร 
2.5  โครงการส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร 

3. เพิ่มรายได้และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงบประมาณ  

4.1  จ านวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ (ล้านบาท)  
4.2  สภาพคล่องทางการเงิน (ร้อยละ)  

77 
50 

78 
55 

79 
60 

80 
65 

4.1  พัฒนา Product และ Branding ของคณะฯ 
4.2 การอบรมการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับผู้บรหิาร 
4.2  การควบคุมต้นทุนในการบริหารจดัการ 
4.3 การจัดตั้งบริษัทเพื่อจัดหารายได ้
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

Key Action plan 
2564 2565 2566 2567 

4.  เสริมสร้างความร่วมมือกับศิษย์
เก่า 

5.1  จ านวนรายได้จากการบริจาค/สิ่งสนับสนุน (ล้าน
บาท)  

5 5 5 5 5.1  การจัดงานกษตรคืนรัง 
5.2   การจัดงานศิษย์เก่ารับน้องขึ้นดอย 
5.3  การจัดงานฉลอง 55 ปี คณะฯ 
5.4  การร่วมทุนจดัตั้งบริษัท 

5.  พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
ตามแนวทาง CMU EdPEx 

6.1  ผลการประเมินการด าเนินงานขององค์กรตาม
แนวทาง CMU EdPEx 

200 200 200 300 6.1  โครงการอบรมการบริหารองค์กรตามแนวทาง EdPex ส าหรับ
ผู้บริหาร 

6.2 ถ่ายทอดแนวทางการบรหิารงานตามแนว EdPex สู่บุคลากรทุก
ระดับ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5:  กำรจัดกำรด้ำนกำยภำพ ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม      
1.  สร้างภมูิทัศน์และสิ่งแวดล้อมท่ี

ดีอย่างยั่งยืน (Green & Clean 
Faculty) 

1.1  ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรด้านภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม  

≥4.01 ≥4.10 ≥4.10 ≥4.10 1.1 พัฒนา Co-working space 
1.2  บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

2.  พัฒนากายภาพ และเสริมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานของคณะฯ 

2.1  ระดับความสุขของบุคลากร/นักศกึษาต่อ
บรรยากาศและความปลอดภัยในการท างาน/การ
เรียนการสอน 

2.2  จ านวนอุบัติเหตุ  

≥4.01 
 
 
0 

≥4.10 
 
 
0 

≥4.10 
 
 
0 

≥4.10 
 
 
0 

2.1  พัฒนาระบบความปลอดภัยภายในคณะฯ 
2.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

3.  พัฒนา smart farm 3.1  ร้อยละงบประมาณในการพัฒนา smart farm  
3.2  จ านวนโครงการ smart farm 

20 
5 

20 
7 

20 
9 

20 
10 

3.1  พัฒนาระบบการผลติพืชผลติสตัวแ์บบ smart farm 
3.2 พัฒนาระบบ Agricultural Machinery/IoT Ecosystem 
3.3 พัฒนาไร่แม่เหียะตอบโจทย ์BCG Model (Bio-gas, Bio-fuel, 

Bio-fertilizer, เกษตรทฤษฎีใหม,่ พันธุ์พืชใหม่) 
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เป้ำหมำยส ำคัญในกำรพัฒนำคณะเกษตรศำสตร์ 

 

2564
2565

2566
2567

2568
2569

2570
2571

2572
2573

2574

 

EdPEx 

200 

EdPEx 

300 

QS Ranking 
51-100 

 แหล่งเรียนรู้ Smart Farm/5G ในไร่แม่เหียะ 
 แหล่งเรียนรู้เกษตรที่สูงและทรัพยำกรธรรมชำติ 
 หลักสูตรใหม่ Smart Agriculture / วนเกษตร 

 กำรรวมหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษำ 

คณะเกษตรศำสตร์
อันดับ 1 ของ

ประเทศ 

สถำบัน
วิทยำศำสตร์เกษตร

ระดับโลก 



 

ภำคผนวก 
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โครงร่ำงองค์กร 
 

(1)  หลักสูตร และบริกำร 

คณะเกษตรศาสตร์มีผลิตภัณฑ์หลัก 3 ชนิด ได้แก่  
หลักสูตร คณะฯ มีจ านวนหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนรวมทั้งหมด 21 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับ

ปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) และระดับ
ปริญญาเอก 9 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) รวมถึงมีหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ที่มี
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
ระดับปริญญำตรี (จ านวน 2 หลักสูตร)  
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

(1.1) สาขาวิชากีฏวิทยา  
(1.2) สาขาวิชาโรคพืช 
(1.3) สาขาวิชาพืชไร่  
(1.4) สาขาวิชาพืชสวน  
(1.5) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 
(1.6) สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  
(1.7) สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
(1.8) สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (เศรษฐศาสตร์เกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ระดับบัณฑิตศึกษำ (จ านวน 19 หลักสูตร)  
(1) หลักสูตรภำคปกติ/ภำคพิเศษ (ปริญญาโท 9 หลักสูตร ปริญญาเอก 7 หลักสูตร) 

(1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(1.2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(1.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(1.4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(1.5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 
(1.6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2562 
(1.7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(1.8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2561 
(1.9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2560 
(1.10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง 2561 
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(1.11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(1.12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2561 
(1.13) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ.2561 
(1.14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
(1.15) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561 
(1.16) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

(2) หลักสูตรนำนำชำติ (จ านวน 2 หลักสูตร)  
(2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 
(2.2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

(3) หลักสูตรสหสำขำวิชำ (จ านวน 1 หลักสูตร)  
(3.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562 

งำนวิจัย คณะฯ มีบริการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตรหลากหลายสาขาวิชาทั้งการผลิตพืช 
กีฏวิทยาและโรคพืช การผลิตสัตว์ เกษตรที่สูง ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม สังคม และช่วยเหลือชุมชน  

กำรบริกำรวิชำกำร คณะฯ มีการบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การเกษตร และผลงานวิจัยแก่เกษตรกร นักวิชาการเกษตร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพ่ือ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้รับบริการได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกษตรอย่างถูกต้องและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง การบริการรับตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร และสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรเพ่ือ
รับรองความปลอดภัยของสินค้าเกษตรของเกษตรกร 
  



23 

(2)  โครงสร้ำงองค์กร  

 
 
  

หมายเหตุ: 
* เป็นศูนย์ในก ากับของคณะเกษตรศาสตร์ 
** เป็นศูนย์วิจัยร่วมที่คณะเกษตรศาสตร์เป็นแกน 
*** เป็นกลุ่มวิจัยภายในของคณะเกษตรศาสตร์ 

คณะเกษตรศำสตร์ 

ภำควิชำ 
 ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช 
 สาขาวิชากีฏวิทยา 
 สาขาวิชาโรคพืช 

 ภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ 
 สาขาวิชาพืชไร่ 
 สาขาวิชาพืชสวน 
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ

ศาสตร์ 
 ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่

การเกษตร 
 ภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์น้ ำ 
 ภำควิชำเกษตรที่สูงและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ศูนย์วิจัย 
 ศูนย์วิจัย สำธิตและฝึกอบรมกำรเกษตรแม่เหียะ 
 หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) 
 หน่วยนวัตกรรมปัจจัยการผลิต 
 หน่วยสาธิตและฝึกอบรม 
 หน่วยหอพัก 

 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกรเกษตร 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท่ีสูง 
 หน่วยวิจัยและพัฒนากาแฟ 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูงหนองหอย 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูงป่าเกี๊ยะ 

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 
 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร** 
 กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้

สารเคม*ี** 
 ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ*** 

ส ำนักงำนคณะ 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
 งานบริการการศึกษา และพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 
 งานบริหารงานวิจัย และวิเทศ

สัมพันธ์ 
 ห้องปฏิบัติการกลาง 

 งานยุทธศาสตร์และแผน 

ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
 ศูนย์บริกำรวิชำกำร และ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร* 
 หน่วยงานบริหาร 
 หน่วยงานบริการวิชาการ 
 หน่วยธุรกิจเกษตร 
 ร้านจ าหน่ายผลิตผล 
 งานรับปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ฝึกอบรมวิชาชีพ 
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(3)  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  

 
 
 
 
 
  

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

คณบดี 

หัวหน้ำภำควชิำ 5 ภำควิชำ 
หัวหน้ำศูนย์วิจัย 4 ศูนย ์
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำร

วิชำกำร 

เลขำนุกำรคณะฯ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร รองคณบดีฝ่ำยวเิทศ
สัมพันธ์และ

ประชำสัมพันธ ์

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 

รองคณบดีฝ่ำยวิจยัและ
บริกำรวชิำกำร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร 
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ
และนักศึกษำเก่ำสัมพันธ ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และนักศึกษาเกา่สัมพันธ ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะฯ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำคณะฯ 



 

(4)  ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร  

คณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรรวมจ านวน 296 คน จ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะ
งาน ได้แก่ 

1) สายวิชาการ (อาจารย์) จ านวน 85 คน (อาจารย์ 29 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 43 คน รอง
ศาสตราจารย์ 12 คน และศาสตราจารย์ 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 28.72 ของบุคลากรทั้งหมด 

2) สายสนับสนุน จ านวน 211 คน (กลุ่มวิชาการ 48 คน กลุ่มส านักงาน 97 คน และกลุ่มงาน
สนาม/บริการ 66 คน) คิดเป็นร้อยละ 71.28 ของบุคลากรทั้งหมด 
 
 อัตรำก ำลังบุคลำกรสำยวิชำกำร คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564-2574 

 
 

 อัตรำก ำลังบุคลำกรสำยสนับสนุน คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564-2574 
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72 67 67 67 66 64 61 58
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อัตรำคงอยู่และเกษียณอำยุรำชกำร

คงอยู่ เกษียณ

211 201 196
182 172 166 159 151 148 144 141

10 5 14 10 6 7 8 3 4 3 3
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2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574

จ ำนวน(รำย)
อัตรำคงอยู่และเกษียณอำยุรำชกำร

คงอยู่ เกษียณ



 

ประวัติและผลงำน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณี นำพรหม 

 
ข้อมูลกำรติดต่อ 

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศัพท:์  0 5394 4001, 08 5040 7747 
E-mail:  daruni.n@cmu.ac.th, dnaphrom@gmail.com  

ประวัติกำรศึกษำ 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ สถำนศึกษำและประเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พืชสวน 2534 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ประเทศไทย 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) พืชสวน 2539 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ประเทศไทย 
Dr. Sc. Agr. (Agricultural Sciences)  2547 University of Hohenheim, Stuttgart, Germany 

สำขำวิชำกำรที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ 

การวิเคราะห์ฮอร์โมนพืช การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางการเกษตร สรีรวิทยาไม้
ผล เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล และพืชอุตสาหกรรม 

ประวัติกำรท ำงำน 

ด้ำนงำนบริหำร 
 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563) 
 รักษาการ หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  

(3 พฤศจิกายน 2559 - 21 มีนาคม 2560) 
 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

(1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559) 
 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

(3 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2555) 
 ผู้ช่วยคณบดี งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

(3 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) 
  

mailto:daruni.n@cmu.ac.th
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ด้ำนวิชำกำร 
 กระบวนวิชำสอน 

1. Using Plant Growth Regulators in Agriculture 
2. Sub-tropical Fruits 
3. Industrial Crops 
4. Energy Crops 
5. Greenhouse Technology 

 งำนวิจัย 
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย  

2563 โครงการการผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ 
2561 โครงการการผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ 
2561 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ ผลผลิตมะเกี๋ยง 

(ภายใต้โครงการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพ่ือสนองพระราชด าริ
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี) 

2560 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกส้มสายน้ าผึ้งในโรงเรือนกันแมลง 
2560 โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG) ประจ าปี 2560 (Seminar on Thai-

German Research Activity Information 2017) 
2558 Assessment of different opportunities for agricultural diversification in Nan 

towards sustainable, site adapted, and economically viable greenhouse systems 
for tropical countries (โครงการไทย-เยอรมัน) 

2557 การจัดการธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของเรฟซีด 
2556 การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชโดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์บแบนท์เอสเส ปีที่ 2  

(การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
2554 การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชโดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์บแบนท์เอสเส 
2554 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะเกี๋ยงเชิงอุตสาหกรรม (ภายใต้ชุดโครงการ การใช้ประโยชน์

จากมะเกี๋ยงเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพและเครื่องส าอาง ภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี (อพสธ.)) 

2552 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอร์โมนในช่วงก่อนการออกดอกนอกฤดูของล าไยและลิ้นจี่ ปีที่ 3 
(ภายใต้ชุดโครงการ การใช้ดินและพัฒนาชนบทบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 3) 

  

http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=0-001-A-61
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=0-001-A-61
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=0-001-A-61
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=0-001-A-61
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-011-A-60
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-013-A-60
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-013-A-60
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=004-016-A-58
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-001-B-58
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-001-B-58
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-012-A-57
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=004-017-A-56
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=004-017-A-56
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=01-001-A-54
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-013-B-54
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-013-B-54
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-013-B-54
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-013-B-54
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-010-A-52
http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=007-010-A-52
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ผู้ร่วมวิจัย 
2560 โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร:1 สร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี

ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพ่ือสร่งมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 
Lanna Thai Coffee Hub 

2559 การใช้ความเย็นและการเพ่ิมคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไม้เมืองหนาวชนิดในโรงเรือน 
(ระยะที่ 2 ปี 2559-2560) 
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